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Relatos - Auto-Hemoterapia e Cardiopatia
 
 
Marion Boebel publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ontem às 22:33 (10 de maio de 2016)

  
Hoje é um dia especial e foi este dia que escolhi para testemunhar ... Há exatos 360 dias atrás eu fui internada na
UTI diagnosticada com uma tromboembolia pulmonar cronica e aguda... fiquei 7 dias na UTI lutando para
retornar à vida, quando eu não podia nem me virar na cama, pois até isso me cansava e mais 29 dias no quarto,
me recuperando aos poucos. Desde esta época até hoje, estou em tratamento com profissionais que foram
verdadeiros anjos colocados em minha vida por Deus. Esta embolia pulmonar me trouxe ainda uma
consequencia que foi a hipertensão pulmonar grave, classe 4. Desde setembro estou em tratamento com
sildenafil. A hipertensão pulmonar é uma doença que não tem cura, exceto a que aconteceu comigo, causada
pela embolia, que pode ser corrigida ou curada com cirurgia pulmonar. Esta é a fase em que estou, pois estou em
avaliação para cirurgia, para que pudesse voltar a ter uma vida normal. Além disso, a hipertensão causa o
aumento do lado direito do coração. Faz uns dois meses que Deus usou um anjo chamado Sandra Mara, que me
enviou uns videos do Dr. Luiz Moura, explicando a auto hemoterapia. Amanhã farei minha sexta aplicação. E
olha o que me aconteceu.... Hoje fui fazer um ecocardiograma para controle. E o meu coração está normal....
gente, completamente normal.... sem aumento do lado direito, sem pressão alta.... NORMAL. A felicidade hoje
não cabe no peito... transborda... Eu sei que preciso mais, mas tenho plena fé que além do meu coração, que a
auto hemoterapia já curou, tb vai curar meu pulmão, tirando os coágulos que acabaram ficando lá...e eu não
precisarei mais fazer a cirurgia. Ainda farei mais exames para confirmar e quando isto acontecer, voltarei a
testemunhar. Me coloco a disposição para lutar por esta causa, sempre, porque hoje eu sei que O MEU
SANGUE ME CURA!!!! Deus é maravilhoso e faz as coisas perfeitas. Obrigado a todos os anjos (minha familia
se inclui) que fazem parte da minha vida, que choram e se alegram comigo ....Amo todos vocês!!

  
80 curtidas 24 comentários 19 compartilhamentos

  
Descurtir · Comentar

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/591138447718821

  
https://www.facebook.com/marion.boebel

  
 
Henriette Graf comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ola marion Uso autohemoterapia em animais com resultados impressionantes a mais de 10 anos .fico feliz que
aos poucos a medicina humana esteja abrindo os olhos e quebrando preconceitos com relaçao a essa tecnica.
Feliz com sua recuperaçao . Com a certeza que Deus continuara abençoando vc e sua familia ....beijo grande
Hetti

 Descurtir · Responder · 4 · Há 20 horas
  

http://www.hemoterapia.org/


https://www.facebook.com/henriette.graf.3
  

 
 
 
 
 
 
Mafra Mafra

 2 h
 em 4 junho 2012 at 22:52

 Recebi esta mensagem copiei e colei aqui :
 Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas.

 e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40%
 a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal.
 sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos 

 um grande abraço 
 luiz alberto 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 20:43:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Auto-hemoterapia em caso de AVC e INFARTO
  

Postado por Marilda Croche Oliveira (20 min) no grupo https://www.facebook.com/groups/sanguecura/
  

Comecei a fazer autohemoterapia a 10 anos, depois de ter um AVC esquemico, e um infarto,de início fiquei
igual uma criança de 3 anos, nao conseguia ler nem escrever, falava com a voz toda enrrolada, em seguida
comecei a fazer hemoterapia, nao levei mais de 2 meses pra voltar completamente ao normal,Agora faz bastante
tempo que nao faço, mas posso garantir, quem salvou minha vida foi Deus e a hemoterapia.

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 - 23:36:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Coração (problemas cardíacos)

  



Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro
  

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 
 Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro 

 Mikail, 14/08/13 - Graças a auto-hemo eu escapei de uma safena, faço há 7 anos, estou ótima e pretendo nunca
mais deixar de fazer. Fui condenada a 6 meses de vida . Hoje eu trabalho mais de 12 hs em pé , nunca mais tive
uma gripe sequer. Ieda Meneghelli, 14/08/13 - Eu em 2010 tive linfomas no abdomem e estômago. Fiz seis
sessões de quimeoterapia, a mais forte. Junto fazia a auto-hemoterapia, me sentia ótima e continuo até hoje,
estou ótima, curada, e será o meu melhor medicamento até o final de minha vida. Faço uma vez por semana, e
recomendo a todas as pessoas q precisam de saúde.Tenho testemunhos maravilhosos do uso. Senhora, foi através
dela que me indicou o tratamento. Obrigado Meu Deus, pela minha saúde. Comentários em
http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012 - 23:08:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Recuperação da saúde graças da auto-hemoterapia
  

Edina Pereira publicou em Autohemoterapia Brasil (FACEBOOK) 
  

há 5 horas 
  

Dona Ivone, é uma senhora na altura de seus 64 anos de idade, nascida em família descendente de italianos,
pessoa que muito trabalhou em sua vida, sendo na roça quando criança, ajudando os pais e irmão, como
costureira profissional logo após o casamento! 

 A cerca de 1 ano, descobriu que sei coração não era mais os mesmo e ganhou um marca- passo do SUS, pelo
estado de Rondônia, mas antes de conseguir o marca-passo, muitas foram as tentativas, por telefone, a convencê-
la de tomar a AHT , tentativas feitas ao telefone devido a ela residir em Ji-Paraná e outros familiares em outras
cidades! 

 Menos de trinta dias após o marca-passo, uma infecção pulmonar terrível a fez perder a saúde novamente, tanto
que o hospital de base de Porto Velho a enviou de volta a Ji-Parana, sem qualquer solução ou medicação. Nossa
sorte, que ela aceitou o convite de ficar 3 dias em nossa casa na cidade de Ariquemes, chegando na casa de
minha mãe, irmã dela, as 11 horas, e 11,30 eu já estava lá, com uma sacolinha de seringas na mão, dizendo a ela:
prepara a bunda que agora não vai mais escapar da AHT (rsrs). Ncontrei uma tia debilitada, não conseguia
proferir mais que 3 palavras em uma frase, pele totalmente rocheada, olheiras profundas, andar 10 passos era um
sonho impossível e ainda usando uma máscara cirúrgica pois tudo lhe causava alergias piorando ainda mais seu
estado de saúde. Para mim, foi o maior orgulho enfiar a agulha em suas veias 3 vezes para conseguir 1 ml de
sangue, pois todas desapareciam ou simplesmente estouravam. Apliquei 1 ml, contrariada por não conseguir
mais, porém a reconpensa veio em 15 minutos, quando seu estado deu sinais de melhorias e às 7 horas da noite,
saiu com minha mãe, fazer caminha, andaram em torno de 1,5 km, inclusive em terreno com subidas! 

 Nunca, em todos estes quase 2 anos que a AHT faz parte de minha vida e de meus familiares, vi uma
recuperação tão rápida. 

 Dona Ivone ficou aqui na cidade por 30 dias, e de 4 em 4 dias, eu regiamente fazia sua aplicação, de 5 ml, está

http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


com muita saúde, voltou a costurar, cuida da casa e netos e agora quem lhe aplica a AHT, é seu próprio genro e
sempre que fala comigo ou familiares ao telefone, me agradece e pede a Deus que abençoe minhas mãos, pois
ela não tinha dinheiro para se tratar e nem sabia se conseguiria sair da situação em que se encontrava!

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 6 de dezembro de 2011 - 13:21:42

  
Enfermidades selecionadas 

  
Insuficiência vascular periférica

  
beneficios da auto-hemoterapia

  
sou usuario da auto-hemoterapia pois tive uma esquemia na perna esquerda,tinha varios coagulos, pois minha 

 perna era dormente esta dormença começou a subir para costa, qunado comecei a auto hemoterapia logo senti a 
 diferença a dormença foi regredindo cada vez mais, a auto hemoterapia tem que ser orientada por um

profissional 
 pois existe formas de tratamento que precisa ser orientado pelo profissional,tipo de doença quantidade de 

 aplicações etc. estou a diposição meu celular 35-99580555 Dr.Carlos -Minas Gerais 
 Dr.antonio carlos pimenta 

 48 anos - jacui-MG
  

Comentários
  

Quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 - 20:13:35 
 177.174.182.4

 caso queira saber mais sobre auto hemoterapia entre em contato DR.Carlos pimenta.antonio@ig.com.br 
 [veja mais]

 antonio carlos pimenta 
 49 anos - jacui mg

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 - 21:38:19

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

RELATO DO MEU PAI - TROMBO INTRACAVITÁRIO
  

GS Chagas Cristiano 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-auto-hemoterapia.asp


 
RELATO DO MEU PAI - TROMBO INTRACAVITÁRIO: 

  
Pois é...., após um exame chamado ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, foi constatado que havia um
TROMBO dentro do meu aurículo esquerdo, que media cerca de 3 cm de diâmetro. Em conversa telefônica com
o grande médico Dr. LUIZ MOURA, orientou-me que praticando a AH com 10ml e uma vez por semana, o
trombo seria removido pela ação dos MACRÓFAGOS num prazo máximo de 60 (sessenta ) dias. Fiz o bendito
tratamento, e por 90 (noventa) dias. Resultado: Um novo exame de ECO TRANSESOFÁGICO foi constatada a
"inexistência" de qualquer trombo nas cavidades do meu coração. Agradeço ao Dr. LUIZ MOURA e agradeço a
DEUS por ter colocado este fabuloso médico no seio da humanidade. 

  
PS.: Um trombo desta espécie, se escapar via válvula mitral para o ventrículo esquerdo, com certeza ele sairá
pela AORTA e poderá causar AVC (acidente vascular cerebral) ou outro fenômeno embólico em órgãos vitais do
corpo humano. Era um perigo!!!, uma verdadeira bomba relógio dentro do meu coração..... 

  
PUBLICADO AGORA NO FACEBOOK no GRUPO PESQUISANDO A AUTO-HEMOTERAPIA 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/relato-do-meu-pai-trombo-intracavitario.asp

  
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 

 Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com
revascularização do miocardio (safena,mamaria) revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia
passei a ter mais disposição para a vida (tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na perna
onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a
cada seis dias de 5 ml. 

 antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo
  

 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
 
 
Inforum

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/relato-do-meu-pai-trombo-intracavitario.asp


 
Data: 22/12/2009 11:25

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 187.90.172.200

 Assunto: Re: Operaçao de joelho
 Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho

será tentando pelos menos umas quatro aplicações semanais. já sabemos que a AHT não apresenta efeito
colateral e que até o momento não foi relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores
no joelho, garanto que ficara mais protegido contras as infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou
Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e prótese mitral metálica. Sou também diabético
insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

  
* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

  
Data: 23/12/2009 07:33

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 189.99.189.192

 Assunto: Re: Auto hemoterapia
 Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas

fazerem 4 vezes por semana. Flizmente você corrigiu a tempo. Obrigado! 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

  
Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a
P.A sempre normal, caminho 6Km diariamente onde fui recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m
em 30 minutos.Porém fui desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com
cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16
cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da Hemoterapia com Dr. João Veiga começei a fazer a
Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as arterias todas
desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer
pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande descoberta.

  
Antonio Barreto

 Moreno /Pe
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08 

  
Data: 15/08/2009 19:55 

 De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK) 
 IP: 201.34.157.178 

 Assunto: Re: Cuidado Gente! 
  

Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não 
 é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e 



particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse 
 teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador 

 de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e 
 colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se 

 puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e 
 como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento 

 ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática. 
  

Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos 
 circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias 

 normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes. 
  

Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete 
 dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode 

 levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo 
 algum de anemia..... quanta ignorancia.... 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 05/08/2009 23:14 

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 
  

Ola amigos 
  

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha
mãe teve câncer de Tireóide, já operou e já tomou o iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a
pressão alta, tomava remédio, chegou ao ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o
medicamento da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na
14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente mais as dores das pernas, não toma
mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem uma
revisão com a Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai
estar bem. Deixarei novos recados aqui. 

  
Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos
de medicamentos para pressão alta, tomava um medicamento para o coração que custava duzentos reais, não
agüentava andar nem pegar peso que sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele resolveu
fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz
todas atividades normalmente sem dor no peito e disse que não deixa mais de fazer ah a não ser o período de
descanso das veias. 

  
Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um
grande nervoso, tinha enxaqueca, dores nas pernas e renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação,
hoje ela continua ainda acima do peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das
pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem previsão para parar. 

  
É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  
 



 
 

 
 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA. 
  

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
  

http://www.hemoterapia.org/
  

 
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy

  
 
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
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